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Grant ar gael i bobl Ifanc 
Gwynedd  

Mae’r Grant Dan Arweiniad Pobl Ifanc - Gwirvol wedi ei anelu 

tuag at pobl ifanc rhwng 14 - 25 oed sydd gyda syniad neu 

gynllun  fydd yn rhoi budd i'r gymuned leol. Mae panel o bobl 

ifanc lleol yn asesu pob cais.  

Gall prosiectau bod yn unigryw o gael grŵp o bobl ifanc yn 

trefnu gig i unigolyn yn trefnu diwrnod o glirio ysbwriel. 

Mae grantiau hyd at £500 ar gael tuag at eich prosiect. 

Bydd pob cynllun angen cydymffurfio gyda chanllawiau sydd 

wedi cael eu gosod, sef : 

RHAID i'r cynllun gael ei arwain gan bobl ifanc 

RHAID i'r cynllun gynnig o leiaf 2 gyfle gwirfoddoli ar gyfer 

pobl ifanc 14 i 25 oed. 

RHAID i'r cynllun fod o fudd i'r gymuned leol 

 

Am becyn cais a rhagor o wybodaeth cysylltwch â 
Gwenllian Glyn Dafydd yn Mantell Gwynedd ar (01286) 
672626 neu ei e-bostio –

gwenllian@mantellgwynedd.com. 

mailto:mirainroberts@mantellgwynedd.com




Gweithiwr Cefnogi Plant Byddar, wedi’i ariannu gan 
Blant mewn Angen.                                                                   
 

Cymorth a chefnogaeth i blant sy’n colli eu clyw  
  
Os oes gennych chi blentyn sy’n colli ei glyw, neu eich bod chi’n gwybod am riant 
sydd â phlentyn sy’n colli ei glyw, efallai bod sawl cwestiwn gennych chi. Efallai hefyd 
bod arnoch chi eisiau cyngor gan rywun a gwybod pa gefnogaeth sydd ar gael. Gall y 
Gweithiwr Cefnogi Plant Byddar eich helpu gyda’r holl bethau hyn. 
 
Mae’r Gweithiwr Cefnogi Plant Byddar yn cefnogi plant sy’n colli eu clyw ac mae’r 
gwasanaeth hwn ar gael am ddim.  
Mae’r Gweithiwr Cefnogi Plant Byddar yn helpu gyda’r canlynol:  
 
 Dangos sut mae defnyddio offer a rhoi gwybodaeth amdanyn nhw (Clychau 
drysau, larymau tân, offer gwrando ar y teledu, clociau larwm ayb) 
 Gwyliau a gweithgareddau cymdeithasol (Gwibgartio, dringo dan do, canolfan 
chwarae) 
 Dulliau cyfathrebu i deuluoedd (Iaith Arwyddo Prydain, ymwybyddiaeth o drymder 
clyw) 
Codi ymwybyddiaeth/hyfforddiant i athrawon, timau anabledd, mudiadau gwirfoddol 
(ymwybyddiaeth o drymder clyw a hyfforddiant cyfathrebu, wedi’i anelu i sicrhau bod y 
gwasanaethau hyn ar gael i bawb ac er mwyn gwella adnoddau lleol) 
 
Rhan bwysig o ddatblygiad unrhyw blentyn ydy’r gallu i gyfathrebu gyda’i deulu, 
ffrindiau ac athrawon ac ati. Mae’r Gweithiwr Cefnogi Plant yn cefnogi plant trwy gael 
gwared ar neu leihau’r hyn sy’n eu rhwystro rhag cyfathrebu. Bydd hyn yna’n gwneud 
i’r plentyn deimlo ei fod wedi ei gynnwys, gan fod rhai plant sy’n colli eu clyw yn gallu 
teimlo eu bod nhw ar wahân i bawb arall. 
 
Os hoffech chi fwy o wybodaeth neu os ydych chi’n dymuno derbyn unrhyw 
gefnogaeth neu gyngor trwy’r gwasanaeth hwn, mae croeso mawr i chi gysylltu â fi i 
drefnu apwyntiad.  
 
Manylion cyswllt: 
CYMDEITHAS Y BYDDAR GOGLEDD CYMRU 
77 Ffordd Conwy, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7LN. 
Ffôn 01492 530013     Ffacs 01492 532615 
Minicom  01492 524983   Neges destun 07719 410355 
e-bost:info@deafassociation.co.uk  
Gwefan:  
 www.deafassociation.co.ukRhif cofrestru elusen 1048017 Rhif Cwmni Cyfyngedig Drwy Warant  
2959589 







Cwmni Cofis Bach  
 

Mae tymor newydd cyffrous wedi dechrau yma yng 
Nghanolfan Noddfa gyda chlybiau Cofis Bach yn cael eu 
cynnal bob nos Fawrth. 

 

Clwb Celf Blwyddyn 0-2 (Croeso i riant/gwarcheidwad) : 
3:45pm – 4:30pm   

Clwb Drama Blwyddyn 3-6 : 3:45pm – 4:45pm 

Clwb Celf Blwyddyn 3-6 : 4:45pm – 5:45pm 

Clwb Drama Blwyddyn 7+ : 5pm – 6pm 

Clwb Celf Blwyddyn 7+ : 6pm-7pm 

 

Clwb Cerdd yn mynd ymlaen drwy gydol y noson. Os hoffech 
chi ymuno neu roi eich enw lawr ar gyfer gwers gitar/drymiau 
– cysylltwch a ni! post@cofisbach.org 

 

Mae’r clybiau drama yn cyd-weithio gyda’r storïwraig Fiona 
Collins ac Ed Holden sy’n rapio a ‘beat-boxio’! Ar y cyd â Si-
wan Llynor, ein ymarferydd drama, byddent yn gweithio tuag 
at berfformiad i drigolion yng nghartref Bryn Seiont Newydd 
yng Nghaernarfon. 

Catrin Williams sy’n cyd-weithio gyda’r clybiau celf ar hyn o 
bryd a bydd Menna Thomas yn ymuno hanner tymor nesaf a 
byddent yn creu gwaith i’w arddangos yn Oriel Ysbyty Gwyn-
edd. 

mailto:post@cofisbach.org


Meithrin Caredigrwydd Yn Caban Bach 
 

Mae o’n gallu bod yn dipyn o sypreis i ni faint o’n bywydau sy’n pasio a ninnau ar “auto-pilot”.  

Mae dysgu i fedru bod yn “yr eiliad “ yn lle bod yn bob man arall yn sgil pwysig iawn ,  fel ein bod yn gallu dewis i dalu sylw i’r 
pethau sy’n bwysig i ni.  

Dyma lle mae ein cwrs “Meithrin cefnogaeth” y dod i’r amlwg.  

 

Roeddem wedi clywed am “Mindfulness”  ers  tro yn Tim Cefnogi Teuluoedd Caban bach ac wedi bod a diddordeb mewn 
gweld sut y gallai fod yn berthnasol i ni yn ein gwaith.  

Rydym yn ymwybodol ein bod fel rhieni i dreulio amser a rhoi sylw cadarnhaol i’n plant , ond weithiau gyda phopeth sydd 
angen ei wneud mae’n anodd iawn gallu canolbwytio ar ein plant fel y basa ni’n dymuno.  

 

Daeth y cyfle i ni o fewn  gwasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf i gael hyfforddiant mewn Mindfulness i Rieni. Roedd yn bwysig  
ein  bod ni’n cael yr hyfforddiant yn llawn ac yn gwneud yr ymarferion ein hunain i fedru profi  buddiannau “Ymwybyddiaeth 
ofalgar” . Rydym wedyn wedi  cael hyfforddiant pellach gan Eluned Gold o’r brifysgol ym Mangor  ar sut i gyflwyno’r cwrs 
Nurturing Parents/Meithrin caredigrwydd ac yn rhan o ymchwil i mewn i effeithiolrwydd y cwrs.    

Mae yn gwrs 8 wythnos i rieni yn canolbwyntio ar sgiliau gofalu  

am ein hunain i’n galluogi i ofalu am eraill mae sesiynau 1-4 yn canolbwyntio ar ein hunain ac y corff  a’r ffordd yr ydym yn 
meddwl/hel meddyliau; a sesiynau 4-8 yn canolbwyntio ar ein sgiliau ni fel rhieni a’r sgil o gyfathrebu ac ymateb i bethau 
sydd yn codi o ddydd i ddydd. 

 

Rydym wedi rhedeg sawl cwrs bellach ac mae’r adborth ohono yn arbennig o bositif 

“Meddwl am fy hun yn fwy” 

“Derbyn pethau beth fydd / fydd” 

“Ailgysylltu gyda fy hun” 

“Mwynhau bywyd bob dydd - y pethau bach o fywyd bob dydd” 

“Teimlo mwy o  gymhelliant” 

“Fwy positif am bobl eraill” 

“Wedi fy ysbrydoli” 

“Llai beirniadol o fy hun ac eraill” 

“Rhagorol - mwynhau'r cwrs yn fawr”“ 

“I feel that I have more control in myself, control i stepio yn ol, i stopio, defnyddio PAUSE, meddwl am y situation a cario 
‘mlaen” 

“Ddim yn gweiddi ar y plant” 

“Attitude fi wedi newid yn gyfan gwbl – outlook lot mwy positif” 

“I don’t jump in all guns blazing – ffordd o ymateb i situations wedi newid” 

“I feel more self-aware” 

“Sylwi dwi’n gallu stopio meddyliau negyddol” 

“Bod yn fi–hapus & accepting”  

 

Greta Glyn Jones 

Gweithiwr Prosiect / Project worker 

Caban Bach 

Rhes Meirion  

Blaenau Ffestiniog 

LL41 3UA 

01766 832546 



Lleolir Canolfan Awyr Agored Rhyd Ddu 
mewn tŷ ac ysgol hanesyddol sydd 
newydd ei hadnewyddu i safon uchel. 
Wedi ei lleoli ym mhentref Rhyd Ddu yn 
Nyffryn Nantlle, Eryri, mae’n cynnig llety 
caban cysgu fforddiadwy a chyfforddus i 
grwpiau o hyd at 31 o bobl. 

Wedi ei amgylchynu â chefn gwlad godidog a golygfeydd anhygoel 
ar garreg y drws, mae Canolfan Awyr Agored Rhyd Ddu yn leoliad 
perffaith ar gyfer mwynhau gwyliau yn yr ardal hon o brydferthwch 
eithriadol. Ceir yma bopeth sydd ei angen arnoch er mwyn mwyn-
hau gwyliau hunan-ddarpar i grwpiau. 
Mae’r Ganolfan wedi ei lleoli yng nghanol Eryri o fewn cyrraedd 
hwylus i Lanberis, Bangor, Caernarfon, Beddgelert a Phorthmadog – 
ac yn darparu ar gyfer y rhai sy’n mwynhau gweithgareddau awyr 
agored ac sy’n edrych i wneud yn fawr o’r cyfleon di-ri sydd ar gael 
yn Eryri yn y maes hwn. 

Cynnig arbennig i holl ysgolion Gwynedd a Môn, sef cynnig i ddod i 
aros i Ganolfan Rhyd Ddu am gyfanswm o ddim ond £75+TAW y 
noson (nid y pen, ond am y Ganolfan gyfan). 
 
Robat Jones 
Antur Nantlle Cyf 
Canolfan Dechnoleg Antur Nantlle 
20 Heol y Dŵr 
Penygroes 
Caernarfon 
Gwynedd 
LL54 6LR 
 
Ffôn: 01286 882688 

eBost: robat@anturnantlle.com 
Gwefan: www.anturnantlle.com  
 



Bydd rownd dau'r 
rhaglen 
Trosglwyddo 
Asedau Cymune-
dol 2 (CAT2) yn 
agor ar 10 Mai 
2016. Mae'r 
rhaglen yn 
buddsoddi hyd at £9 miliwn i gefnogi trosglwyddo asedau i berchnogaeth 

gymunedol.  

 

Nod CAT 2 yw creu cymunedau mwy cynaliadwy trwy gefnogi trosglwyddo 

asedau i fudiadau trydydd sector mentrus sy'n cynnwys y cymunedau y 

maent yn eu gwasanaethu'n weithredol ac yn creu buddion ar eu cyfer.  

Rydym yn cynnal tri digwyddiad briffio ar gyfer darpar ymgeiswyr ar draws 

Cymru a fydd yn darparu cyngor ar sut i ymgeisio am ariannu trwy'r 

rhaglen.  

Os hoffech ddod i un o'r digwyddiadau, cliciwch yma i gwblhau'r ffurflen 

cadw lle. Dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd gennym, felly argym-

hellwn i chi gadw eich lle'n ddi-oed. Os nad chi yw'r person mwyaf priodol 

i ddod i'r digwyddiad hwn, a fyddech cystal ag anfon yr wybodaeth ymlaen 

at bobl eraill yn eich mudiad.  

I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen, cliciwch yma. Os oes gennych un-

rhyw gwestiynau , cysylltwch â'n tîm cymorth ar 

cat@cronfaloterifawr.org.uk neu 0300 123 0735. 

                               

Y newyddion diweddaraf: Dilynwch @LoteriFawrCymru neu #Catfund ar 
Twitter neu Big Lottery Fund Wales ar Facebook i gael yr wybodaeth ddi-

weddaraf.  

http://dmtrk.net/t/UH9-45HGP-KI045Q-224B41-1/c.aspx
http://dmtrk.net/t/UH9-45HGP-KI045Q-224B41-1/c.aspx
http://dmtrk.net/t/UH9-45HGP-KI045Q-224B42-1/c.aspx
mailto:cat@cronfaloterifawr.org.uk
http://dmtrk.net/t/UH9-45HGP-KI045Q-223U7Z-1/c.aspx
http://dmtrk.net/t/UH9-45HGP-KI045Q-224B43-1/c.aspx
http://dmtrk.net/t/UH9-45HGP-KI045Q-224B44-1/c.aspx






Mae hi’n gynyddol bwysig i fudiadau trydydd sector yng Nghymru ddangos eu 

perfformiad, eu heffeithiolrwydd a’u heffaith i gyllidwyr, comisiynwyr a defnyddwyr 

Gall PQASSO helpu eich mudiad i wneud hyn. PQASSO yw'r safon ansawdd eang ei 
defnydd a ddatblygwyd gan, ac ar gyfer, mudiadau trydydd sector. Mae mudiadau yn 
gweithredu PQASSO drwy broses hunanasesu, gan edrych ar feysydd ansawdd am-
rywiol i ganfod yr hyn maent yn ei wneud yn dda a'r hyn y gellid ei wella. 

Mae'r meysydd ansawdd yn cwmpasu pob agwedd ar waith mudiad gan gynnwys 
cynllunio, llywodraethu, arwain a rheoli, rheoli pobl, rheoli arian, a chanlyniadau ac ef-
faith. Unwaith mae mudiad wedi gweithredu PQASSO mae'n gallu ymgeisio am Nod 
Ansawdd PQASSO, yr achrediad allanol ar gyfer PQASSO, sy'n dangos bod y mudi-
ad wedi cyrraedd safon ansawdd PQASSO ar lefel benodol. 

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am PQASSO a Nod Ansawdd PQASSO. 

Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth â NCVO i hyrwyddo a 
chynnal prosiect PQASSO i Gymru, a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr. Yn ogystal â 
sicrhau bod PQASSO yn berthnasol i Gymru, mae'r prosiect pum mlynedd cyffrous 
hwn yn ceisio cryfhau ansawdd yn y trydydd sector drwy helpu mudiadau i wella eu 
trefn lywodraethu, gwella ansawdd gwasanaethau i ddefnyddwyr, datblygu systemau 
a gweithdrefnau mwy effeithiol ac effeithlon a chreu diwylliant o welliant parhaus. 

O 2015, bydd mudiadau sy'n cymryd rhan yn PQASSO i Gymru yn cael mynediad at y 
canlynol: 

 safon ansawdd PQASSO yn Gymraeg am y tro cyntaf 
 cyfleoedd hyfforddi 
 cymorth ymarferol gan fentoriaid PQASSO 
 adnodd gwiriad iechyd newydd PQASSO ar gyfer mudiadau bach iawn 
Gall mudiad sy'n cymryd rhan hefyd fod yn gymwys i wneud cais am fwrsariaeth ar 
gyfer costau'r asesiad allanol i ennill Nod Ansawdd PQASSO. 

Mae'r rhaglenni ar gyfer recriwtio mentoriaid PQASSO ac aseswyr Nod Ansawdd 
PQASSO yng Nghymru wedi cau. 

 Cael gwybod mwy 

I gael gwybod mwy am gymryd rhan yn PQASSO i Gymru neu i 
gael mwy o wybodaeth wrth i'r prosiect ddatblygu, cysylltwch â 
Heledd Kirkbride, Swyddog Ymgysylltu PQASSO i Gymru, drwy 
ebostio heledd.kirkbride@ncvo.org.ukneu ffonio 07890 637865 | 
029 2043 1716. 

PQASSO - sicrhau ansawdd mewn mudiadau 

trydydd sector 

http://www.ncvo.org.uk/pqasso
mailto:heledd.kirkbride@ncvo.org.uk




 

Y Cinio Mawr 2016 – bwydo ysbryd cymunedol 
 
 

Ar 12
eg

 Mehefin bydd miliynau o pobl yn dod at ei gilydd am Y 
Cinio Mawr, y digwyddiad blynyddol i chymdogion yn y DU.  Syni-
ad syml i annog pobl i gymdeithasu dros ychydig o fwyd a llawer o 
hwyl a sbri yn ei cymuned lleol.  Beth am cynnal Cinio Mawr yn 
eich ardal chi y flwyddyn yma? 
  
Mae rhaglen ‘Y Cinio Mawr a Mwy’ yn helpu unigolion fel chi i 
greu newid er gwell yn eich cymuned. Bydd ein digwyddiadau 
camp cymunedol a gynhelir yn y Prosiect Eden yn datblygu eich 
sgiliau, meithrin eich hyder ac yn helpu i danio syniadau newydd 
allai wneud gwahaniaeth. 
  
Am fwy o gwybodaeth ewch i www.yciniomawr.com neu ffoniwch 
08458508181 I gofrestri eich diddordeb ac i dderbyn pecyn ad-
noddau cwbl am ddim! 

https://legacy.edenproject.com/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.yciniomawr.com/
https://legacy.edenproject.com/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.yciniomawr.com/
https://legacy.edenproject.com/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.yciniomawr.com


Y Briosect Ardd Cudd – Elfennau Gwyllt a 
Clwb Gwaith Maesgeirchen yn cyd-dynnu 

Mae pobl ifanc Clwb Gwaith yr Ardd Cudd wedi bod 
yn cyd-weithio ag Elfennau Gwyllt yn “Yr Ardd Cudd” 

ar briosect tymor-hir mewn partneriaeth a Fast Track to Skills, rhan o Bartneriaeth 
Maesgeirchen Partnership.  Dros y flwyddyn diwethaf, maent wedi llunio gwlau codi a 
baeau compost, a wedi tyfu llysiau. 

Dechreuodd Elfennau Gwyllt a Fast Track gydweithio gyntaf mis Mawrth llynedd er mwyn 
darparu priosect i bobl ifanc ddysgu sgiliau garddio, gwneud ffrindiau, cynyddu eu hyder a, 
yn oll bwysig, mwynhau bod yn yr ardd. 

Mae’r Ardd Cudd yng nghornel tir Castell Penrhyn.  Diystyrwyd y safle am flynyddoedd cyn 
i Elfennau Gwyllt gymeryd sylw ohonni.  Yn y dechrau, bu ymwelwyr i’r safle yn cyraedd i 
ddarganfod chwyn a oedd yn dalach na nhw.  Dymunodd Elfennau Gwyllt ddatblygu’r safle 
i fewn i adnodd addysgol er mwyn ysgolion lleol, teuleuoedd a grwpiau cymunedol, ar sail 
“tyfwch eich gardd eich hun”, ond yr oedd y gweithlu gofynnol yn ddirfawr.  Yna ymunodd y 
Clwb Gwaith. 

Creuwyd Clwb Garddio’r Ardd Cudd er mwyn dysgu sgiliau newydd, ymarferol er mwyn 
byd gwaith, a hefyd datblygu eu hyder, hunan-goel a chwant i lwyddo. 

Bu anghenion y ddau sefydliad yn gweddu’n wych, ac mae gwirfoddolwyr Elfennau Gwyllt 
wedi dysgu aelodau’r Clwb Gwaith i: gynllunio blwyddyn o arddio, planu hadau, tendio 
llysiau, a cynaeafu yn lwyddiannus, yn ogystal a llunio gwlau codi a baeau compost, a codi 
ffens ar ffin yr ardd. 

Ar ol blwyddyn o waith caled, bron na ellir adnabod y safle.  Mae’r chwyn a oedd yn dalach 
na person wedi diflannu, ac yn ei lle mae llwybrau llechi, gwlau codi cywrain yn llawn o am-
rywiaeth o lysiau wedi ei tendio’n dda, ffens o lechi, a pedwar bae compost anfarth – a’r oll 
wedi ei greu o’r dechrau gan y Clwb Gwaith ag Elfennau Gwyllt.  Mae’r Ymddiredolaeth 
Genedlaethol, sy’n berchen ar y safle, hefyd wedi gofyn i Elfennau Gwyllt greu meithrinfa 
goed tu ol i’r safle. 

Mae’r cynlluniau am y dyfodol yn cynnwys tŷ gwydr hygyrch i gadeiriau olwyn (efo llwybrau 

hygyrch, hefyd), to llechi i’r hen sied, “Man Croeso” newydd efo gwybodaeth ac adnoddau, 

mwy o wlau codi – y rhain ar gyfer 

planhigion peillio a cywaith, ac, 

wrth gwrs, datblygiad pellach o 

sgiliau garddio’r pobl ifanc.  Mae’n 

fenter anferth, ond gall Elfennau 

Gwyllt a’r Clwb Gwaith fynd i’r 

afael.  Gobeithiwn bydd y safle’n 

un eirian, tangnefeddus i gerdded 

ynddo, a hefyd yn darparu cyfla i 

ymuno a’r gwaith caled o dyfu 

llysiau! 



 
 
 
 
 

Prosiect ar y cyd yw hwn rhwng Gwerin y Coed ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd 
Cymru (YNGC), bellach yn ei 2il flwyddyn, sydd wedi’i seilio o amgylch gwarchodfa na-
tur Gwaith Powdwr a chymuned Penrhyndeudraeth. 
Yn unigryw ymysg gwarchodfeydd YNGC, roedd Gwaith Powdwr unwaith yn safle 
diwydiannol mawr. Bu’n cynhyrchu ffrwydron am bron i 130 o flynyddoedd, yn fwyaf di-
weddar ar gyfer y diwydiant mwyngloddio, ond yn flaenorol ar gyfer arfau rhyfel a ddef-
nyddid yn y ddau Ryfel Byd, y safle oedd y cynhyrchydd mwyaf o gelignit drwy Ewrop. 
Mae ugain mlynedd ers i’r safle gael ei glirio a’i roi i’r YNGC, ac mae natur erbyn hyn 
wedi cymryd drosodd ac mae’r safle’n cynnwys adeiladau segur sydd wedi’u dynodi fel 
SSSI oherwydd fod ystlumod Pedol Leiaf yn clwydo ynddynt, maent yn cael eu gwar-
chod ymhellach fel rhan o Ardal Cadwraeth Arbennig Coedydd Derw a Safleoedd 
Ystlumod Meirion. Y tu hwnt i’r adeiladau, mae’r safle unigryw hwn gyda chynefinoedd 
o rostir a choetir yn cynnal amrywiaeth eang o fywyd gwyllt, gan gynnwys rhywogae-
thau fel Ystlum Hirglust, Ystlum Lleiaf, ac ystlumod Soprano Lleiaf; Ffwlbart; Troellwr 
mawr Ewropeaidd; Neidr Ddefaid; Neidr y Glaswellt; Gwiber a Madfall Gyffredin. 
Mae Gwaith Powdwr yn bwysig fel cynefin i fywyd gwyllt, ac yn sicr i arbenigwyr mewn 
hanes diwydiannol, yn enwedig yng Nghymru, ond efallai mai prif bwysigrwydd y safle 
yw fel adnodd i bobl Penrhyndeudraeth a’r cymunedau cyfagos. Yr oedd y gwaith 
ffrwydron ar un adeg yn gyflogwr mwyaf yr ardal, ond bu hefyd llawer o ddamweiniau 
difrifol yno yn ystod y 130 mlynedd . 
Gan mai yn eithaf diweddar y daeth y gwaith i ben, bu llawer o’r genhedlaeth hŷn naill 
ai’n gweithio yno neu â theulu a wnaeth hynny. Mae’u hatgofion wedi’u lliwio gan eu 
profiadau, rhai wedi ffynnu yno a bywydau eraill wedi’u cwtogi neu wedi eu newid yn 
anfesuradwy gan y gwaith. Yn wir, dim ond yn awr y mae llawer o bobl yn teimlo y gal-
lant ddychwelyd fel ymwelwyr achlysurol yno, neu rannu eu hatgofion yn agored gyda’r 

rhai sydd ddim ond 
yn adnabod y lle fel 
hafan i natur. 
 

  

NATUR WYLLT – YSBRYDOLI POBL IFANC DRWY NATUR WYLLT 



  

Beth yw’r prosiect? 
Gyda’n gilydd rydym yn awyddus i ddarparu profiadau ysbrydoledig a chyfleoedd 
dysgu ar gyfer pobl ifanc, a fydd yn cynnwys dealltwriaeth o dreftadaeth, bywyd 
gwyllt a chadwraeth, a’u dehongli, ac hefyd ymwybyddiaeth o botensial yr ‘economi 
werdd’. 
Trwy’r cyfleoedd hyn mae’r prosiect yn anelu i roi cefnogaeth, sgiliau, profiad gwaith 
a hyder er mwyn annog y bobl ifanc i gael uchelgeisiau a chyfleodd cyflogaeth 
newydd. 
Rydym hefyd am reoli’r warchodfa natur yn fwy effeithiol er budd bioamrywiaeth; er 
mwyn gwneud y cysylltiad â’i hanes sylweddol yn fwy amlwg; fel lle y gall pobl a’r 
gymuned fwynhau a dysgu am eu treftadaeth amgylcheddol a hanesyddol 
cyfoethog. 
Wrth i’r prosiect ddatblygu, bydd gweithdai a gweithgareddau yn cael eu hyrwyddo 
a’u hysbysebu’n lleol, ac yn y gymuned ehangach, i alluogi cyfranogiad ac ymgy-
sylltiad ar bob lefel, gan gynnig cyfleoedd i wirfoddoli, cael hwyl, a dysgu sgiliau 
newydd. 
Bydd y cyfleoedd hyn yn cynnwys: 
• Archwilio Hanes Gwaith Powdwr drwy gyfweld a chofnodi atgofion gweithwyr y 
gorffennol, ymchwilio digwyddiadau a chyfnodau pwysig yn ei hanes; gan wneud y 
cysylltiad rhwng y gorffennol a’r presennol. 
Prosiect rhwng cenedlaethau lle gall pobl ifanc ddod yn gyfeillion i’r genhedlaeth hŷn 
ac eu hannog i gofio eu hieuenctid, eu bywydau gwaith a’r cymunedau y magwyd 
hwy ynddynt. 
• Dysgu am fywyd gwyllt gydag arbenigwyr lleol, sut i nodi a monitro rhywogaethau, 
sut i reoli a gwarchod cynefinoedd; sut i rannu’r wybodaeth hon ag eraill 
• Creu dehongliad parhaol ar y safle fel ‘App’ symudol gyda llwybr sain; paneli 
dehongli newydd; cofgolofn i weithwyr y gorffennol; arwyddion o’r pentref i’r war-
chodfa 
• Gweithio gyda theatrau lleol, awduron a storïwyr i greu ac i berfformio storïau a 
digwyddiadau o hanes Gwaith Powdwr 
• Datblygu sgiliau a phrofiad a dealltwriaeth o feysydd ynni adnewyddadwy a newid 
yn yr hinsawdd; Celf a chrefft sy’n defnyddio adnoddau naturiol; ‘Gwyllt crefft’ ac 
ymwybyddiaeth amgylcheddol; Cyfryngau digidol; ffotograffiaeth; Menter ‘Co-op’ a 
chynaliadwyedd 
• Cymwysterau ac achredau ar gyfer gwirfoddolwyr a chyfranogwyr i gydnabod eu 
cyflawniadau a’u cyfraniadau 
• digwyddiadau cymunedol a diwrnodau agored gyda gweithgareddau ar gyfer pob 
oed, i ddathlu a mwynhau eu treftadaeth 
Cyfeillion Gwaith Powdwr 
Er mwyn sicrhau cynaliadwyedd y prosiect, mae grŵp cymunedol ‘Cyfeillion Gwaith 
Powdwr’ wedi ‘i sefydlu ac mae pwyllgor wedi’i ffurfio i lywio a datblygu syniadau a 
dyheadau’r grŵp. Mae’n cynnwys cyn-weithwyr Gwaith Powdwr, gwirfoddolwyr 
cadwraeth, arbenigwyr treftadaeth ac aelodau o’r gymuned. 
Os hoffech chi fod yn rhan o’r prosiect hwn mewn unrhyw ffordd, unai yn gwirfoddoli 
yn rheolaidd neu’n achlysurol, gan gymryd rhan mewn gweithgareddau, rhannu eich 
atgofion neu brofiadau, neu os hoffech gael gwybodaeth am ddatblygiad y prosiect, 
cofrestrwch eich diddordeb drwy gysylltu â Meg Thorman, Swyddog Ieuenctid, 
Cymuned a Bywyd Gwyllt ar meg.gwerin@gmail.com neu 07421 994602. 

mailto:meg.gwerin@gmail.com




Ymddiriedolaeth Ymyrraeth Gynnar Plant yn Cynnig Dau Gwrs 

Newydd 

 
Yn ogystal â'r rhaglenni Blynyddoedd Rhyfeddol a rhaglen Gwrth-fwlio Ki-
Va fydd Ymddiriedolaeth Ymyrraeth Gynnar Plant yn cynnig dau gwrs 
hyfforddi newydd ar gyfer Hydref 2016 yn y Ganolfan Ymyrraeth Gynnar ar 
Sail Tystiolaeth (CYST). 

Enhancing Parenting Skills (EPaS)© rhaglen ymyrraeth a gyflwynir yn 
unigol i gefnogi teuluoedd i ddatblygu cymwyseddau cymdeithasol plant 
ag ymdrin â phroblemau cyffredin ymhlith plant. Mae wedi ei seilio ar 
theori dysgu cymdeithasol ag egwyddorion datblygiad plant ag yn cael ei 
gyflwyno gan ddefnyddio'r strategaethau cydweithredol sy'n angenrhei-
diol i gynnwys teuluoedd yn y broses o newid. Mae EPaS yn strategaeth 
ymyrraeth un – i – un yn y cartref neu clinig sydd wedi ei gynllunio ar 
gyfer cael ei gyflwyno gan staff proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant 
rhwng 3 - 10 oed. 
 

Mae'r hyfforddiant hwn yn addas ar gyfer gweithwyr CAMHS, gwaith 
cymdeithasol, nyrsio iechyd meddwl, ymwelwyr iechyd neu staff eraill 
sy'n gweithio gyda theuluoedd plant rhwng tair a deng mlwydd oed. Mae 
hefyd yn addas ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n ymwneud â hyfforddi 
a chefnogi staff sy'n gwneud gwaith therapiwtig un -i-un gyda theuluoedd 
plant heriol o fewn yr un ystod oedran. 

 Mae hwn yn hyfforddiant tri diwrnod ac mae'r gost yn £450 + TAW ag 
mae hyn yn cynnwys holl adnoddau sydd eu hangen i gyflwyno'r rhaglen 
gan gynnwys y llawlyfr EPaS, copi o'r Llawlyfr Bach Rhieni a thaflenni ag 
adnoddau ychwanegol ar gyfer rhieni. 

 

Rhaglen Sbectrwm Awtistiaeth ac Oediad Iaith Blynyddoedd Rhyfed-
dol. Mae’r rhaglen hon yn cynnwys 12-16 o sesiynau a gynigir i rieni 
plant ifanc (2-5 oed) ar y sbectrwm awtistiaeth neu gydag oedi iaith er 
mwyn hyrwyddo rheolaeth emosiynol plant, cymhwysedd cymdeithasol, 
sgiliau iaith, parodrwydd ysgol, a sgiliau cysylltiadau cymdeithasol. 
RHAID i’r rhai sy'n mynychu'r hyfforddiant fod wedi cwblhau'r 
hyfforddiant sylfaenol tri diwrnod cyn cael mynediad i’r cwrs hwn. 

 

Cysylltwch â Dilys (01248 383 758 neu d.williams@bangor.ac.uk ) i gael 
gwybodaeth bellach am y cyrsiau uchod yn ogystal â cyrsiau hyfforddiant 
eraill sy’n cael eu cynnal yn y Ganolfan. 

 

 

 









A ydych yn gweithio gyda phobl ifanc? Beth am ymaelodi â CWVYS? 

 

 

CWVYS - Cyngor Cymreig Gwasanaethau Ieuenctid Cymru - www.cwvys.org.uk/  

CWVYS ydy'r corff cynrychiolaeth annibynnol ar gyfer y sector ieuenctid gwirfoddol yng 
Nghymru. Eu hamcanion ydy cynrychioli, cefnogi a rhoi llais cyfunol i'w aelodaeth o 
fudiadau cenedlaethol a lleol yn eu gwaith gyda dros 250,000 o bobl ifanc yng Nghymru. 
Mae'r CWVYS yn gweithio mewn partneriaeth ac asiantaethau yn hyrwyddo ymarfer 
gwaith ieuenctid da. 

CWVYS - 73 o fudiadau sy’n aelodau o gyrff cenedlaethol gyda llawer o grwpiau ieuenctid 
cyfansoddol i fudiadau sydd wedi’u sefydlu’n fwy lleol neu’n rhanbarthol.. 

Rydym yn gweithio’n gydweithredol gydag amrywiaeth eang o asiantaethau partner, gan 
gynnwys Llywodraeth Cymru, gwasanaethau ieuenctid Awdurdod Lleol, Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru, Safonau Addysg a Hyfforddiant (ETS) Cymru a Grŵp Asiantaeth 

Hyfforddiant a Chynghrair . 

 

Wrth fod yn aelod o CWVYS, cewch:- 

 dderbyn gwybodaeth uniongyrchol ar y sector gwaith ieuenctid yng Nghymru - y 
datblygiadau diweddara, fel, y Mark Ansawdd Cenedlaethol i waith ieuenctid yng 
Nghymru, yr opsiynau i fodel gwaith ieuenctid cenedlaethol ynghyd a'r cyfle i roi eich 
sylwadau i CWVYS, sydd wrth gynhyrchiol ei haelodau yn trafod yn unionyrchol gyda 
Llywodraeth Cymru a’r gweinidogion perthnasol.. 

 dderbyn y wybodaeth diweddara ar hyfforddiant a Chymwysterau Gwaith Ieuenctid 
yng Nghymru.  O ganlyniad i gytundeb partneriaeth rhwng CWVYS a Choleg 
Cymunedol YMCA/WEA Cymru, cewch fynychu yn rhad ac am ddim hyfforddiant 
gwaith ieuenctid (rhaid cyflwyno cais i ddiogelu lle ) 

 gael eich gwahodd i fynychu a chyfranni i gyfarfodydd rhanbarthol, cwrdd â 
rhandeiliad, rhannu a chydweithio ........ 

 dderbyn gwybodaeth yn rheolaidd ar gyllid, cyfleoedd .....  
 A llawer mwy fel y gwelir yn ein pecyn aelodaeth. 

  

Y ffioedd aelodaeth  - 

 MUDIADAU IEUENCTID GWIRFODDOL LLEOL /CYMUNEDOL   £37 

 MUDIADAU IEUENCTID GWIRFODDOL CENEDLAETHOL  

 Mudiadau ag aelodaeth o lai na 1000   £74 

 Mudiadau ag aelodaeth rhwng 1000 – 5000   £119 

 Mudiadau ag aelodaeth rhwng 5000 – 15000  £144 

 Mudiadau ag aelodaeth dros 15000    £227 

 Cyrff ambarél      £227 

Cyrff gydag ychydig neu dim cyllid (llai na £1000)  Yn rhad ac am ddim  

        am - flwyddyn yn unig 

Cysylltwch â Catrin James - Cydlynydd rhanbarthol CWVYS - catrin@cwvys.org 

<mailto:catrin@cwvys.org> 

http://www.cwvys.org.uk/




Ydych chi'n teimlo eich bod wedi gwahaniaethu oherwydd eich hil, rhywioldeb neu rhyw?   

Ddim yn gwneud yn dda yn yr ysgol ac yn teimlo bod y byd cyfan yn eich erbyn?   

Methu dod o hyd i swydd, neu eisiau ychwanegu mwy o sgiliau at eich CV?   

Os ydych chi rhwng 14 a 25, bydd IDENTiTY yn gweithio gyda chi i adeiladu eich sgiliau a'ch 
helpu i deimlo'n fwy hyderus yn eich gallu eich hun. Byddwch yn cymryd rhan mewn prosiectau 
cyffrous, tra'n ennill sgiliau bywyd pwysig ar hyd y ffordd. Mae'r prosiect wedi ei osod o'ch 
cwmpas fel unigolyn, a bydd yn gweithio gyda chi 1i1 i roi hwb i'ch hyder, a dangos eich bod yn 
rhan werthfawr o’r gymdeithas.  

Mae'n cynnwys:  

Prosiectau cynllunio, Gwirfoddoli mewn ardal yr hoffech weithio mewn, Adeiladu hyder, 
Dysgu sgiliau bywyd hanfodol, Dod o hyd i swyddi, Hyfforddi CV a cais am swydd, 
Ymgyrchu 

Weithio gyda chyfryngau cymdeithasol, Cymryd rhan yn y gymuned leol, ... a llawer mwy!   

Os hoffech chi gymryd rhan i gwneud newid, yna gallwch gysylltwch â ni drwy:  

Ffôn Symudol: 07500867412  

Ffon y Swyddfa: 01492622233  

E-bost: andrew@nwren.org 

Sandra Foxhall ydw i a dwi’n edrych ymlaen i gychwyn ar fy swydd newydd 
fel Swyddog Cefnogi Teulu Rhan Amser i Afasic Cymru yng Ngwynedd.  

Elusen yw Afasic Cymru sy’n cefnogi teulouedd gyda phlant ac anhawster i 
siarad a deall iaith (ALlICh). Rydym yn: 

 Trefnu Grwpiau Cefnogi rhieni 
 Trefnu dyddiau gweithgareddau 
 Cynnig gwybodaeth ar ALlICh drwy gyhoeddiadau a hyfforddiant i rieni a phobl broffesiynol. 

’Rwyf yn awyddus i gychwyn grŵpiau cefnogi rhieni ar draws Gwynedd. 

Gall ein grwpiau cefnogi rhieni … 

 Fod yn gyfle i gyfarfod a theulouedd mewn sefyllfa  
      tebyg. 
 Cynnig help a gwybodaeth ar beth i’w wneud os yw eich plentyn yn cael anhawster i siarad a 

deall 
 Helpu i wybod sut i gael cymorth ychwanegol i’ch  
     plentyn 
 Rhannu syniadau, gwybodaeth a chyngor, a dysgu pethau ymarferol llawn hwyl i roi cynnig 

arnynt adref i hybu datblygiad iaith. 

Am ragor o wybodaeth am Afasic Cymru a’n grŵpiau cefnogi rhieni cyfagos ebostiwch san-
dra@afasiccymru.org.uk ffoniwch 07955745385 neu ewch i 
www.afasiccymru.org.uk  
Ariennir y swydd gan Morgan Foundation am dair blynedd. 

mailto:andrew@nwren.org
mailto:sandra@afasiccymru.org.uk
http://www.afasiccymru.org.uk










 



 

 

gwenllian@mantellgwynedd.com 





 

Llogi Uned Symudol 

 
Bu Mantell Gwynedd yn llwyddiannus yn eu cais i gael 
Uned Symudol er mwyn hybu gwasanaethau’r Trydydd 
Sector yn ein hardaloedd gwledig.   Gall mudiadau logi’r 

uned ar gyfer digwyddiadau, unai ar 
eu pennau eu hunain neu mewn 

cydweithrediad â mudiadau eraill.  

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â 
Mantell Gwynedd: 

01286 672 626 



Dilynwch Mantell Gwynedd ar Facebook a Twitter.  

 

Rhannwch eich straeon, digwyddiadau, hyfforddiant, a newyddion 

gyda Mantell Gwynedd fel ffordd o gysylltu gyda'r Rhwydwaith 

ehangach. 

Gwenllian  Glyn Dafydd 

Swyddog Gwirfoddoli 

Gwenllian@mantellgwynedd.com   

Mantell Gwynedd, 23-25 Y Bont Bridd,  CAERNARFON, Gwynedd    LL55 1AB 

Swyddfa / Office: 01286 672626 

www.mantellgwynedd.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Llogi Offer yn Rhad ac am Ddim! 

Cofiwch am y gwasanaeth llogi offer sy’n cael ei gynnig i aelodau Rhwydwaith Plant a Phobl 
Ifanc Gwynedd neu unrhyw fudiad y Trydydd Sector sy’n gweithio yn y maes plant a phobl 

ifanc yng Ngwynedd. 

Y gobaith yw gwella cyflwyniad a chyswllt gwasanaethau ieuenctid gwirfoddol â’r bobl ifanc 
hynny maent yn eu cefnogi. 

Cofiwch felly fod cyfle i chi fanteisio ar y gwasanaeth, sy’n cael ei 
gynnig yn rhad ac am ddim. Mae’r offer o safon uchel iawn ac yn 

cynnwys:    gliniaduron, argraffwyr wi-fi, camerâu digidol, 
camerâu fideo a thaflunydd. 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mantell Gwynedd: 

(01286) 672 626 ymholiadau@mantellgwynedd.com 

http://www.mantellgwynedd.com/

